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THÔNG BÁO TẠM NGƯNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH 
KHU VỰC QUẬN TÂN PHÚ 

Kính gửi: Quý Khách hàng 
 

 Công ty Điện lực Tân Phú xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ 
ngày 12/10/2011 đến 18/10/2011, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế 
hoạch để bảo trì, đại tu nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của 
hệ thống điện. Kính đề nghị Quý Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc 
mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 
chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình tạm 
ngưng cung cấp điện. 

 Thông báo tạm ngưng cung cấp điện theo kế hạch và tạm ngưng cung cấp 
điện đột xuất đều có thông báo trên website tại địa chỉ: www.hcmpc.com.vn. Khi 
điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cắt điện hoặc sẽ tái 
lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện. 

 Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới 
điện Thành phố, xin Quý Khách hàng vui lòng gọi số điện thoại: (08)2230.2230. 

 Kính mong Quý Khách hàng thông cảm. Chân thành cảm ơn! 

 Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau: 

+ Thứ Tư, ngày 19/10/2011: 

- G19FN138D, W19MN030D, G19FN047D, G19IN153D, W19KN141, 
C19JN044D, C19JN116D, C19JN018D mất điện một phần phường Tân 
Sơn Nhì, Sơn Kỳ, Phú Thọ Hoà, Hiệp Tân, Tân Thới Hoà - quận Tân 
Phú từ 09g00 đến 14g00. 

+ Thứ Năm, ngày 20/10/2011: 

- W19K, W19MN005D, G19HN115D, G19AN425D mất điện một phần 
phường Sơn Kỳ, Phú Thọ Hoà, Tân Quí, Phú Thạnh - quận Tân Phú từ 
09g00 đến 14g00. 

+ Thứ Sáu, ngày 21/10/2011: 

- V29D, G19N, C19J, W19FN072D, G19FN086D mất điện một phần 
phường Tân Sơn Nhì Tân Quí, Sơn Kỳ, Hiệp Tân, Tân Thới Hoà, Phú 
Thạnh - quận Tân Phú từ 09g00 đến 14g00. 

+ Thứ Bảy, ngày 22/10/2011: 
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- W19E mất điện một phần phường Tân Sơn Nhì, Sơn Kỳ, Tây Thạnh - 
quận Tân Phú từ 09g00 đến 14g00. 

+ Thứ Hai, ngày 24/10/2011: 

- W19FN075D, G19FN144D mất điện một phần phường Tân Quí, Sơn 
Kỳ - quận Tân Phú từ 09g00 đến 14g00. 

+ Thứ Ba, ngày 25/10/2011: 

- G19A, G19IN159D, G19IN163D, G19FN104D mất điện một phần 
phường Tân Thành, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hoà, Phú Thạnh, Hoà Thạnh 
- quận Tân Phú từ 09g00 đến 14g00. 

 Công ty Điện lực Tân Phú xin trân trọng thông báo. 

 Xin chân thành cảm ơn. 


